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सत्यापलाप 

 
लेखक : िप्रयदिशर्नी कव� 

 

 

ही वषा�पवू� गणपतीच्या मतू� दधू िपताहते अशी अफवा उठून दशेभरात कसा गोंधळ 

उडाला होता, ह े काहीजणांना आठवत असेल. या घटनचेी एक मोठी बातमी झाली होती 

त्यावेळी. पण आज जवळजवळ रोजच कोणत्याना कोणत्या अफवा आिण सत्यापलापांना 

शेकडो-हजारो लोक बळी पडत आहते. मात्र रोज मरे त्याला कोण रडे या न्यायान ेकाही मोठा 

प�रणाम होत नसेल तर याची फारशी दखलही घतेली जात नाही.  

 
गणपती दूध िपतो !! 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-40749640  

का 
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उदा. गेल्या काही मिहन्यांत मलेु पळवणाऱी टोळी िफरते आह,े अशा अफवा पवू�कडच्या 

काही राज्यांमध्ये व्हॉट्सॅपच्या माध्यमातनू पसरल्या. त्यातून काही अनोळखी लोकांच े

जमावाकडून मारहाण क�न खनू झाले. काही आठवड्यांपवू� हाच ददु�वी प्रकार आपल्या 

परुोगामी महाराष्ट्रातही झाला. िनष्पाप माणसे हकनाक जीवाला मकुल्यामळेु याची बातमी 

झाली. मात्र समाजमाध्यमातून अशा अ�रशः शेकडो खोट्या वातार् िकंवा फेक न्यजू दररोज 

पसरत आहते, त्यातनू आपली मानिसकता, आपली िवचारसरणी बदलवली जाते आह.े 

आपल्या मलूभतू धारणा, आपली मलू्ये जर खोट्या वाता�च्या पायावर उभी राहणार 

असतील, तर आपण आपले आयषु्य एका भासमय मायावी जगात जगणार आहोत, 

वास्तवाशी आपली पणूर् फारकत होणार आह.े एका अथार्ने हा आपला खनूच आह े ! पण 

ल�ावधी लोक रोज या पध्दतीन े मरत असनूही याची बातमी होत नाही. या सामदुाियक 

हत्याकांडाच्या प�रणामांच े प्रितिबंब मात्र गेल्या काही वषा�तल्या जगभरातल्या राजक�य 

आिण सामािजक उलथापालथींमध्ये पडलेले िदसनू येते. अमे�रकेत सध्याचे राष्ट्राध्य� 

डोनाल्ड ट्रम्प िनवडून येण्यामाग े जनमत त्यांच्या बाजनूे वळण्यासाठी समाजमाध्यमांतून 

रिशयाच्या हस्तकांनी पसरवलेल्या खोट्या वाता�चाही हातभार लागला होता, ह ेिसध्द झाले 

आह.े आता ितथे जी चौकशी चालू आह,े ती केवळ यामध्ये ट्रम्प यांची प्रचारयंत्रणाही 

सहभागी होती का हा सारा केवळ रिशयन सरकारचा खोडसाळपणा होता, ह े शोधनू 

काढण्यासाठी आह.े भारतातही गेल्या चार-पाच वषा�त खोट्या वाता�च्या माध्यमातून 

पध्दतशीरपण े समाजात िवष कालवले जात आह,े आिण त्याची प�रणती मनात खोलवर 

�जलेले सामािजक भेदभाव नव्यान ेउफाळून अितशय कू्ररपण ेव्य� होण्यात झालेली आह.े  

ऑक्सफडर् शब्दकोशान े जगभरात 

खोट्या वाता�मळेु होत असलेल्या या 

सामािजक िस्थत्यंतराची दखल घते २०१६ 

साली पोस्टट्र� थ िकंवा सत्यो�र हा त्या 

वष�चा शब्द म्हणनू जाहीर केला होता.   

वर िदलेल्या मलेु पळवणार्या 
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टोळीच्या अफवेचा आिण ितच्या प�रणामांचा िवचार केला, तर हा रोग िकती खोलवर गलेा 

आह,े ह े िदसनू येईल. मलेु पळवणारी टोळी आपल्या आजबुाजलूा कायर्रत आह,े अशा 

अफवा अधनूमधनू पसरतच असतात. यावेळी या अफवेबरोबर रस्त्याव�न एक लहान मलू 

उचलले जात असल्याचा एक िव्हिडओ असल्यामळेु ही अफवा जास्त प�रणामकारक ठरली. 

हा िव्हिडओ प्रत्य�ात पािकस्तानमधला आह,े आिण तोही मलुांच्या अपहरणासंदभार्त 

जनजागतृी करण्यासाठी बनवलेल्या मािहतीपटामधला आह,े असे सत्यशोधन करणार्यांनी 

दाखवनू िदले आह.े पण अथार्तच ही मािहती खोट्या वात�इतक्या प�रणामकारकतेने पसरली 

नाही. पण त्याहीपढु े जाऊन या अफवेचा प�रणाम काय झाला ते पािहले, तर जे घडले ते 

केवळ या एका संदशेामळेु घडले असे म्हणता येणार नाही.  

मलेु पळवली जात असल्याची भीती िनमार्ण झाली तर मलुांना एकटे न सोडण,े 

त्यांच्यावर जास्त दखेरेख ठेवण,े त्यांची जास्त काळजी घणे,े अशा प्रितबंधात्मक प्रितिक्रया 

स्वाभािवक आहते. कदािचत प�रसरात नव्या िदसणार्या लोकांबद्दल संशय वाटण,े 

त्यांच्याशी संपकर्  टाळण,े मलुांना त्यांच्याजवळ जाऊ न दणे,े याही प्रितिक्रया येऊ शकतात. 

त्यामागे वाईट कृत्ये करणारी माणसे ही ‘बाहरेची’च असणार, ‘आपल्या’ समाजातली 

असणारच नाहीत, हा अवै�ािनक अंधिव�ास आह,े पण तो एक वेगळाच िवषय आह.े 

आपल्या प�रसरात एक अनोळखी माणसू िदसतो आह,े तो आपली भाषा बोल ूशकत नाही, 

आपल्यासारखा िदसत नाही, तो प�याची चौकशी करतो आह ेतेव्हा तो इथला नाही, अशा 

कारणांमळेु जमाव क�न त्या माणसाला मरेपय�त मारहाण केली जाते, तेव्हा यामागे केवळ 

मलुांच्या सरुि�ततेची भीती ह े कारण असत नाही. समाजमाध्यमांतून गेल्या काही वषा�त 

वेगवेगळे सत्यापलाप आपल्या कानांवर आिण डोळ्यांवर आदळत गलेे आहते. त्यातून 

जातींबद्दल, धमा�बद्दल, आचार, आहार, चालीरीती, इ. बद्दल अनके गरैसमज पसरवले गलेे 

आहते, धािमर्क, जातीय, भािषक आिण प्रादिेशक अिस्मता िडवचल्या गेल्या आहते. त्यातून 

आपले ते सारे उ�म आिण श्रे�, आिण आपल्याप�ेा वेगळे म्हणजे टाकाऊ, वाईट, द�ु, 

िवनाशकारीच आह,े हा अितशय घातक िवचार हळूहळू �जत गलेा आह.े या पा�र्भमूीवर 
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मलेु पळवणार्या टोळीची अफवा म्हणजे उंटाची पाठ मोडायला कारणीभतू झालेली त्याच्या 

पाठीवर लादलेल्या ओझ्यातली शवेटची काडी असे म्हणता येईल. ‘बाहरेच्या’ लोकांमळेु 

आपली संस्कृती ‘खतरेम’े असल्याची लोकांच्या मनात खदखदणारी असरुि�ततेची भावना 

आिण दाटलेला संताप या अफवेमळेु उफाळून वर आला, आिण खतरा िनमार्ण करणार्याचा 

जो कोणी प्रितिनधी समोर िदसला / वाटला, त्याच्यावर कोसळला.     

समाजमाध्यमातून खोटी वातार् आल्यास काय करावे? 

अशी वातार् पाठवणार्या व्य��ला �ा मािहतीचा स्रोत िवचारा. आपण या 

मजकुराला खोटी वातार् का म्हणतो आहोत, याचे स्प�ीकरण त्यांना द्या. तुम्ही हा 

मजकूर पढु ेपाठव ूनका, आिण आपण असे करणार आहोत, ह ेपाठवणार्याला 

कळवा व पढुे न पाठवण्याची िवनतंी करा. ही व्य�� तरीही अशा फालतू गो�ी 

तुम्हाला पाठवतच रािहली, दोन-तीन संधी दऊेनही त्यांत बदल झाला नाही, तर 

ितला आपल्या िमत्रप�रवारातून कारण जाहीर क�न सन्मानपवूर्क िनरोप द्या ! 

खोट्या वाता�ना मोठ्या संख्येने लोक बळी पडतात, याचे मह�वाच े कारण म्हणजे 

त्यांच्यात असलेला वै�ािनक �ि�कोनाचा अभाव. वै�ािनक �ि�कोन आपल्याला भावनेच्या 

आहारी न जाता समोर येणारी प्रत्येक गो� बधु्दीच्या िनकषांवर तपासनू बघायला िशकवतो. 

आज व्हॉट्सॅपसारख्या समाजमाध्यमावर केवळ आपल्या प�रचयाच्या व्य��न ेपढु ेढकलला 

आह,े येवढी िशफारस आपल्याला कोणत्याही अतािकर् क संदशेावर िव�ास ठेवायला परेुशी 

ठरते आह.े आपल्यात वै�ािनक �ि�कोन �जलेला नाही, याचचे ह े ल�ण आह.े बरेचदा 

काही खोट्या वातार् नामांिकत लोक आपली िव�सनीय मािहती म्हणनू उद्धतृ करतात. काही 

वातार् इतक्या प्रभावी ठरतात क� मखु्य प्रवाहातल्या माध्यमांमध्येही अिधकृत बातमी म्हणनू 

त्यांना स्थान िमळते. एखादी गो� धादांत खोटी आह,े ह े माहीत असनूही, ती आपल्या 

िवचारधारेला परूक आह े म्हणनू जास्तीतजास्त लोकांपय�त पोहोचवण्याच्या हतेनू पढु े

ढकलणारे महाभागही मला भटेले आहते. इतर लोकांमध्ये वै�ािनक �ि�कोनाचा अभाव 
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असल्यामळेु, लोकांना आपले मत पटवण्याचा हा कमी क�ाचा मागर् आह,े असे काहींना 

प्रामािणकपण े वाटत असेलही पण ही शधु्द फसवणकू आह.े काही राजक�य हतेून े पे्र�रत 

मतप्रवाह मळुात आपली बाज ू लंगडी असल्यामळेु बनवेिगरी क�नच लोकांना पटवावे 

लागणार आह,े ह े ओळखनू पध्दतशीरपण े या मागार्वर िनघाले आहते, आिण त्यात 

यशस्वीही होत आहते, ही त्यापे�ा गंभीर बाब आह.े  

खोट्या वातार् आपल्या बधु्दीवर कशा ताबा िमळवतात याच े उदाहरण म्हणनू 

िश�ण�ते्राशी संबंिधत असलेल्या आिण गलेी िकत्येक वष� अनकेदा पसरवल्या गलेेल्या 

एका खोट्या वात�च ेथोडे िव�ेषण क�या.   

 
https://thewire.in/history/macaulays-speech-never-delivered  

 

फेसबकु गलेी चार-पाच वष� वापरत असलेल्या बह�तेक प्रत्येकाने िब्रिटश राजवटीत 

िश�णव्यवस्थेचा पाया घालणार्या थॉमस मकॅलेन ेिब्रिटश संसदते केलेल्या भाषणाचा अंश 
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अशा आशयाची एक पोस्ट कधी ना कधी पािहली असेल. ‘द वायर’ या इ-वातार्पत्राने या 

पोस्टमधील सत्यापलापाचा बरुखा फाडला आह.े या पोस्टनसुार मकॅलेने २ फेब्रवुारी १८३५ 

या तारखलेा लंडनमध्ये िब्रिटश संसदते केलेल्या भाषणात असे म्हटले क� मी भारतभर 

िफरलो आिण कोठेही मला एकही िभकारी िदसला नाही, िकंवा कोणतीही गनु्हगेारी िदसली 

नाही. येथे इतक� सबु�ा आह,े इतक� उच्च नीतीम�ा आह,े इथली माणसे इतक्या उच्च 

दजार्ची आहते, क� या राष्ट्राचा कणा असलेला आध्याित्मक आिण सांस्कृितक वारसा मोडून 

काढल्याखरेीज आपण या समाजाला कधीही हरव ू शकणार नाही. तेव्हा इथल्या प्राचीन 

िश�ण पध्दतीला आिण संस्कृतीला पयार्यी व्यवस्था उभी करावी, असा मी प्रस्ताव मांडतो. 

जे काही परदशेी आह,े इिंग्लश आह,े ते चांगले आिण आपल्याप�ेा वरच्या दजार्चे आह,े 

असे जेव्हा भारतीय समजतील, तेव्हा त्यांचा आत्मसन्मान नाहीसा होईल, ते त्यांची संस्कृती 

गमावनू बसतील, आिण आपल्या अप�ेेप्रमाण ेभारत आपले सच्च ेमांडिलक राष्ट्र बनेल.  

मकॅले हा पक्का वसाहतवादी आिण वंशश्रे�त्ववादी िवचारांचा माणसू होता. 

यरुोपपलीकडच्या जगातल्या सार्या ‘गरीब िबचार्या मागास’ लोकांचा उद्धार करण्याच े

उदा� कायर् ई�रान े आपल्यावर सोपवले आह,े या िवचारातून सारेच िब्रिटश व इतरही 

यरुोपीय आपल्या वसाहतवादाचे समथर्न करत होते आिण मकॅले त्यांचा सच्चा प्रितिनधी 

होता. मकॅलेन ेजी िश�णव्यवस्था भारतात प्रस्थािपत केली, ती मखु्यतः िब्रिटश साम्राज्याचा 

गाडा हाकण्यासाठी लागणारे कुशल व िन�ावान कामगार परुवण ेयासाठीच होती, ह ेवादातीत 

आह.े पण या िश�णपध्दतीमळेु ब्राम्हणतेरांना िश�णाची कवाडे उघडी झाली आिण याच 

गलुामीचा परुस्कार करणार्या िश�णातूनही काही लोकांमध्ये स्वातं�याची आकां�ा जागी 

झाली, ही वस्तिुस्थतीही नाकारता येणार नाही. मकॅलेचे जे िलखाण प्रिसध्द आह,े त्यातून 

त्याचा वंशश्रे�त्ववादी िवचार ठळकपण ेपढु े येतो. त्यामळेु असा माणसू लंडनमध्ये संसदीय 

भाषणात भारतीय समाजव्यवस्था आिण संस्कृती थोर आह,े वगैरे म्हणले ह े अिव�सनीय 

आह.े  

मकॅलेच्या तोंडी घातलेल्या या मजकुरात इितहासािवषयीचे अ�ान आिण गरैसमज 

ठासनू भरलेले आहते. १८३५ सालापय�त िब्रिटशांनी संपणूर् भारतात आपला अंमल प्रस्थािपत 
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केलेला होता. थोडक्यात म्हणजे भारतीयांना गलुाम बनवण्याच े काम पणूर् झालेले होते. 

त्याआधी भारत वेगवेगळ्या सभुेदारांच्या, राजांच्या, सलुतानांच्या अिधपत्याखालच्या अनेक 

तुकड्यांमध्ये िवभागलेला होता, राष्ट्र म्हणनू त्याची कोणतीही एकसंध ओळख नव्हती. 

यातले जवळजवळ प्रत्येक राज्य घशात घालण्यासाठी िब्रिटशांनी भदेनीतीचा यशस्वी वापर 

केला होता. िब्रिटश ह ेक� शकले कारण प्रत्येक िठकाणी कोणत्या ना कोणत्या आिमषाला 

बळी पडून स्थािनक भारतीय माणसांनीच िफतुरी केलेली होती, आिण आपल्याच माणसांशी 

दगाबाजी केली होती. या पा�र्भमूीवर कोणी िब्रिटश भारतीयांना नीतीमान आिण उच्च दजार्च े

लोक वगैरे केवळ उपरोधानेच म्हणाला असता. याच काळात पेंढार्यांच्या लटूमारीने उ�र 

भारतात धमुाकूळ घातलेला होता. उदरिनवार्हाचे दसुरे कोणतेही साधन नसल्याने मोठ्या 

संख्येने लोकांना या वाटेवर ढकलले होते. त्यामळेु मकॅलेला त्याच्या आजबुाजलूा गनु्हगेार 

आिण िभकारी िदसले नाहीत, ह ेव�व्य वास्तवाला अिजबात ध�न नाही.  

मकॅलेचे ह ेतथाकिथत भाषण पणूर्तः थोतांड आह,े याच ेअनेक प्रत्य� परुावेही आहते. 

ज्या िदवशी त्याने ह ेभाषण केल्याचे उद्धतृ केलेले आह,े त्या िदवशी तो कलक�यामध्ये होता. 

आपल्या भारतातील वास्तव्यात मकॅलेने आपल्या बिहणीला अनके पत्रे िलिहली, आिण 

त्यांत आपल्या अनभुवांच ेव िवचारांच ेसिवस्तर वणर्न केले आह.े १८३४ ते १८३८ हा पणूर् 

चार वषा�चा कालावधी मकॅले भारतात होता. आता १९व्या शतकात िब्रिटशांकडे इटंरनेट व 

िव्हिडओ कॉन्फरिन्संगची सोय होती (महाभारतकालीन असे ह ेआपले स्वदशेी तंत्र�ान तेव्हा 

िब्रिटशांनी भारताकडून ढापले बह�धा!) असे म्हणायच ेअसेल तर वेगळी गो� आह,े पण त्या 

काळात भारतातून इगं्लंडला जाऊन परत येण्याचा कालावधी आिण त्याने आपल्या 

बिहणीला भारतातून िलिहलेल्या पत्रांवरील तारखा िवचारात घतेा मजकुरात िदलेल्या िदवशी 

मकॅले िब्रिटश संसदते हजर असण्याची सतुराम शक्यता नाही. िब्रिटश संसदचे्या 

कामकाजाच्या त्या िदवशीच्या नोंदीमध्येही असा काही उल्लेख नाही. िशवाय मकॅलेला 

भारतात व्हॉइसरॉयचा सल्लागार म्हणनू िश�णव्यवस्था उभारण्याच्या कामासाठीच 

पाठवण्यात आले होते, तेव्हा त्याने आपल्या कायर्कालाच्या मध्येच संसदते भाषण 
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ठोकण्याची आिण िशफारस करण्याची काहीच गरज नव्हती. मकॅलेच्या या तथाकिथत 

भाषणाच्या संपणूर् मजकुरात जी भाषा वापरली आह,े ती आधिुनक इगं्रजी वळणाची आह.े 

१८३५ साली बोलली-िलिहली जाणारी इगं्रजी भाषा याप�ेा फार वेगळी होती.  

‘द वायर’ इ-मािसकातील लेखाइतक्याच त्याखालच्या वाचकांच्या प्रितिक्रया 

मह�वाच्या आहते. बरेच लोक मकॅलेच्या या तथाकिथत भाषणाला खोटे मान ू इिच्छत 

खोटी वातार् कशी ओळखाल? 

• मजकूर लेखात िदलेल्या प्रकारांपकै� एखाद्या स्व�पाचा असतो. त्यामळेु हा 

मजकूर आपण आपल्या िमत्रप�रवारात पसरवायलाच हवा, अशी तीव्र 

भावना आपल्या मनात िनमार्ण होते.  

     समाजमाध्यमातून आलेला एखादा मजकूर “जास्तीत जास्त लोकांपय�त 

पोहोचवा” अशा आवाहनासह आला असेल, तर तो खोटी वातार् 

असण्याची खपू दाट शक्यता असते.  

• मजकूरातील मािहतीसाठी कोणतेही संदभर् िदलेले नसतात. ही मािहती 

आपण गगुल सचर्द्वारे पडताळली, तर त्याचे काहीही परुावे िमळत नाहीत, 

िकंवा जे िमळतात तेही आपण वाचत असलेल्या मजकुरासारखचे मोघम 

असतात, आिण त्यांचे स्रोत आपण कधीही न ऐकलेली व न पािहलेली 

अशी प्रकाशने, वेबसाईट वगरेै असतात. बरेचदा त्या प्रकाशनांचे व 

वेबसाइटचे कत� कोण आहते, याचा शोध घतेला, तर त्यातून ही खोटी वातार् 

कोणी व काय उद्दशेाने बनवलेली आह,े यावर प्रकाश पडतो.  

• मजकुरात छायािचत्र असेल, तर गगुलने उपलब्ध क�न िदलेल्या गगुल 

इमेज सचर्चा वापर क�न आपण त्या छायािचत्राचा मळू स्रोत शोध ूशकतो.   
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नाहीत, असे िदसते. लेखाच्या लेखकावरच खोट्या वातार् पसरवत असल्याचा आरोप 

काहींनी केला आह.े मकॅलेचा हतेू वाईटच होता ना, मग काय िबघडले त्याची बदनामी केली 

तर, असाही सरू काही प्रितिक्रयांमध्ये िदसतो. खोट्या वाता�नी आपली बधु्दी िकती भ्र� केली 

आह,े याचे या प्रितिक्रया ह ेएक उ�म उदाहरण आह.े गमंत म्हणजे आपली संस्कृती कशी 

श्रे� ह े सांगण्यासाठी मकॅले या भारतात आधीच खलनायक मानल्या गलेेल्या पा�ात्याची 

सा� आपण काढू पाहत आहोत, यातला िवरोधाभासही लोकांना िदसत नाही. िज�ासूंनी हा 

लेख व प्रितिक्रया ज�र पहाव्यात.  

िलंक आह े- https://thewire.in/history/macaulays-speech-never-delivered    

गेल्या काही वषा�तल्या माझ्या िनरी�णानसुार खोट्या वाता�च े ढोबळमानाने पढुील 

प्रकार आहते.  

१. प्रिसध्द व्य��ची बदनामी करण्यासाठी िकंवा स्तुती करण्यासाठी िदशाभलू करणारी 

मािहती, फोटोशॉपन ेबदललेली छायािचत्र,े सोयीस्कर संपादन केलेले िव्हिडओ इ. चा 

वापर क�न बनवलेली वातार्.  

२. आरोग्याशी संबंिधत काहीतरी नवे संशोधन सांगत आहोत, अशी बतावणी क�न 

तथाकिथत पारंप�रक उपचारपध्दतींचे िकंवा काही िविश� भाज्या-फळांचे िकंवा दशेी 

गायींच े वगरेै उदा�ीकरण करणार्या वातार्. यामध्ये वै�ािनक सं�ा वाप�न अत्यंत 

अशा�ीय मािहती व तकर्  िदलेले असतात (उदा. माठातले पाणी आतून बाहरे 

नैसिगर्क�रत्या गार होत असते तर फ्र�जमधील पाणी बाह�ेन जबरदस्तीन े गार केले 

जाते, म्हणनू माठातले पाणी िपण ेजास्त आरोग्यदायक आह,े दशेी गायीच्या शेणांनी 

घर सारवले तर अणबुॉम्बच्या स्फोटानंतरच्या िकरणोत्सारापासनूही आपले संर�ण 

होते, इ. ). बरेचदा कोणत्यातरी पा�ात्य िवद्यापीठाच्या िकंवा संशोधकाच्या नावावर ह े

सारे खपवलेले असते. काहीवेळा तर भारतातच आरोग्य�ेत्रात चांगले काम करणार्या 

प्रकाश आमटे, अभय बंग, इ. पैक� कोणाचेतरी नाव लेखक म्हणनू िदलेले असते.  
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३. पौरािणक भाकडकथांच,े पवू�पासनू प्रचिलत अंधश्रध्दांचे, तसेच भारतीय संस्कृतीतील 

काही िविश� चालीरीती व पध्दती इ. च ेसमथर्न करणारे छद्मिव�ान सांगणार्या वातार् 

(उदा. महाभारतात इटंरनटे होते म्हणनूच संजय धतृराष्ट्राला यधु्दभमूीचा दनैिंदन व�ृांत 

दऊे शकला, तुळस इतर झाडांप�ेा जास्त ऑिक्सजन िनमार्ण करते म्हणनू अगंणात 

तुळस लावावी, इ.) अशा वाता�मध्ये बरेचदा नासा, आईनस्टाईन, ओपनहायमर, इ. चा 

नाहीतर नचेर वगरेै नामांिकत िनयतकािलकांचा हवाला िदलेला असतो.  

४. एखादी नैसिगर्क आप�ी येत असल्याचा िकंवा आली असल्याचा िकंवा कोणाचेतरी 

छायािचत्र टाकून ती व्य�� फरार असल्याचा िकंवा हरवली अथवा सापडली 

असल्याचा दावा करणार्या वातार्. मखु्यतः घबराट िनमार्ण करण,े लोकांना त्रास दणे,े 

एवढाच याचा हते ू असतो. एखाद्या वेळी खोडसाळपण े अिधक मािहतीसाठी संपकर्  

म्हणनू कोणाचातरी दरूध्वनी क्रमांक वगैरेही िदलेला असतो. यामळेु ती व्य�� लोकांना 

तोंड दतेा दतेा हरैाण होऊन जाते.   

५. दवैी चमत्काराबद्दल मािहती दणेारी वातार्. ही अंधश्रध्दांच्या िनिमर्तीची नवी पध्दत 

आह.े एखादा बवुा, साध्वी, िकंवा दवे, तीथर्स्थान, इ. ची थोरवी सांगण्याचा हा प्रकार 

असतो.  

६. एखाद्या िविश� समहूािव�ध्द िवखारी प्रचार करणारी वातार्. त्यासाठीही मनच्या 

रचलेल्या घटना, िकंवा घडलेल्या घटनांच े िवपयर्स्त वणर्न, फोटोशॉप केलेली िकंवा 

संदभर् सोडून उचलेली छायािचत्र,े िव्हिडयो (उदा. इतर दशेांतील प्रसंग िकंवा 

िचत्रपटातील �ष्ये), इ. चा वापर केलेला असतो.  

या खोट्या वातार् कशा तयार केल्या जातात, व्हॉट्सॅप व फेसबकुसारख्या 

समाजमाध्यमांतनू कशा पसरवल्या जातात, आिण हळूहळू शहाण्यासरुत्या माणसांनाही 

आपल्या जाळ्यात कशा ओढतात, याबद्दल काही लोकांनी संशोधन केले आह.े काही 

लोकांनी तर खोट्या वाता�चा खोटेपणा उघडक�ला आणण,े हचे आपल्या आयषु्याचे ध्येय 
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ठरवले आह,े आिण सत्यशोधन संकेतस्थळे 

(उदा. अल्ट न्यजू, फॅक्टचकेर डॉट इन इ. ) तयार 

केली आहते. पण आभाळच फाटले आह,े त्याला 

कुठेकुठे िठगळे लावणार, अशी प�रिस्थती आह.े 

लोकांमध्ये वै�ािनक �ि�कोन �जला तरच या 

प्रकाराला आळा बसेल. कारण खोटी वातार् तयार करणारा ती काहीशे लोकांपय�त पोहोचवेल. 

पण या काहीशपेैक� बह�संख्य लोक ती आपल्या संपकार्तल्या प्रत्येक� काहीशे लोकांपय�त 

पोहोचवतात, आिण ही साखळी अशीच चाल ू राह�न अल्पावधीत ही वातार् कोट्यवधी 

लोकांपय�त पोहोचते. यातल्या पिहल्या टप्प्यातच बह�संख्य लोकांनी ही वातार् पढुे जाऊ िदली 

नाही, आिण अशा वातार् पाठवणार्याला आपल्या संपकर्  यादीतनू हद्दपार केले, तर वातार् 

बनवणार्याच्या उिद्द�ावरच पाणी पडेल. असे काही झाल्याखरेीज हा सामािजक रोग नाहीसा 

होणार नाही. प्रत्येक खोट्या वात�च ेसत्यशोधन आिण असत्याच ेखंडन हा वेळखाऊ, खिचर्क 

आिण तात्परुता मागर् आह.े यातून आपण केवळ ल�णांवर तात्कािलक उपाययोजना क� 

शकू. तीही मह�वाची आहचे, पण मळुावर घाव घालण्यासाठी सवर् िववेक� लोकांनी 

तकर् बधु्दीची आिण वै�ािनक �ि�कोनाची मात्रा अिधकािधक लोकांना दणे्यासाठी एकित्रत 

प्रयत्न करण ेजास्त मह�वाच ेआह.े   

▲▲▲ 
 

लेखक : िप्रयदिशर्नी कव�, समिुचत एन्व्हायरो टेक, पुणे याच्या संस्थापक, संचालक 
pkarve@samuchit.com 

राष्ट्रीय वै�ािनक �ि�कोन िदवसाच्या आयोजनासाठी उपय�ु सािहत्य, िव्हिडओ, इ. 

साठी http://aipsn.net या वेबसाइटवर Resources ह ेपान  पहात रहा. 


